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Ofte hender det at vi legger lista veldig høyt når det kommer til å skulle leve som en 
kristen. Det er lett å tro at hvis Gud skal bruke oss så må vi gjøre store under og 
spesielle ting. Men om døperen Johannes står det: «Johannes gjorde ingen tegn, en alt 
det Johannes sa om denne mannen (Jesus) var sant» (Joh 10,40-42). Dette kan vi hvile 
i, at det handler ikke om de store gjerningene, men om å si noe sant om Jesus. 
 
I 2 Kon 5 leser vi om den arameiske (syriske) hærføreren Naaman som hadde blitt syk 
av spedalskhet. Men en jente, som han hadde bortført fra Israel i et herjetokt, fortalte 
ham om profeten Elisja i Israel og at han kunne hjelpe Naaman. Dette gjorde han, og 
fulgte Elisjas råd og ble frisk. Dette fikk Naaman til å tro på Gud og han sa «Nå vet jeg at 
det ikke finnes noen Gud på hele jorden uten i Israel» (2 Kon 5,15). Alt dette skjedde på 
grunn av jentas frimodighet som fortale Naaman om Elisja og Israels Gud. Gud brukte 
denne jenta som skapte en kjedereaksjon som ledet Naaman til Gud. I sin nåde kan 
Gud gi oss frimodighet til å si noe om om Jesus til andre mennesker, og noen ganger er 
det bare litt som skal til. 
 
Mange har en streben etter å være åndelig. Vi ønsker å være lik Jesus og ha den 
samme åndelige kraften. Døperen Johannes hadde vært fylt av Den hellige ånd helt fra 
han var barn, likevel gjorde ikke han mange tegn. Men det han sa om Jesus var sant. 
Det er feil av oss å tro at det å tjene Gud nødvendigvis må innebære store tegn og 
under, for han kan bruke oss uavhengig av det. 
 
Døperen Johannes forberedte folket på at Jesus skulle komme (Joh 1,19-23). På 
samme måte skal også vi åpne veien til Jesus for mennesker. Likevel tilhører ikke æren 
oss, for det er Jesus som skal opphøyes. Vi forbereder mennesker på å møte Jesus, så 
trekker vi oss tilbake og lar Gud virke i dem, slik Johannes sa om sin egen rolle (Joh 
3,30). Vi er alminnelige mennesker, men hvis folk kan få et inntrykk av at vi tror på en 
stor og levende Gud, så har vi oppfylt vårt oppdrag. For hva er det som kjennetegner en 
kristen? Jo, det er en som er glad i Jesus og som tjener ham (2 Tess 2,16-17). Og hva 
er tjeneste? Det er at vi er skapt til gode gjerninger, ikke nødvendigvis å utføre store 
tegn og under, men først og fremst å gjøre godt (Ef 2,10). 
 
I Joh 1,35-39 møter vi Andreas, som var en av dem som fulgte Jesus. Og Andreas 
fortalte sin bror Peter om Jesus, som førte til at Peter ble en av Jesu nærmeste disipler. 
I dette tilfellet tjener Andreas Jesus uten store tegn, men likevel fikk det enorm 
betydning at han fortalte om Jesus til Peter. Det samme ser vi skjer med Filip og 
Natanael (Joh 1,43-51).  
 
Gud trenger medarbeidere som har frimodighet til å fortelle om Jesus. Vi kan få lov å 
vitne om Jesus, så vil Jesus overbevise andre om hvem han er. 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 
 

• Hvis man skal fortelle andre om Jesus, så er det lurt å ha tenkt på hvordan man 
vil fortelle om ham. Hvem er Jesus for deg? 
 

• Reflekter over hvordan du vil fullføre setningen «Fordi Jesus overvant døden og 
lever i meg, så kan/er/har jeg…” 
 

• Å være et vitne for Jesus er alltid situasjonsavhengig, men hvordan tror du at du 
ville fortalt om Jesus til ikke-troende? 
 

• Har du vært et vitne for Jesus for andre mennesker den siste uken? Den siste 
måneden? Det siste året? Hvis ikke, hva har vært hinderet? 
 

• Hvordan kan historien om slavejenta og Naaman i 2 Kong 5 være til 
oppmuntring? 

 
 

 
	  


